
 
 
 
 

 
 

KÜLMIK 
SCCB160S / SCCB160W 

 

 
Kasutusjuhend 

Tutvuge kasutusjuhendiga enne seadme kasutuselevõtmist hoolikalt 

Hoidke juhendit alles edaspidiseks. 



 

 
 
 

Enne seadme vooluvõrku ühendamist 
palume hoolikalt tutvuda käesolevas 
juhendis sisalduvate üldohutust, seadme 
paigaldust, kasutamist ja hooldamist 
puudutavate osadega. 
Hoidke juhendit alles ka tulevikus 
lugemiseks. 

1. Seadet tohivad kasutada lapsed ja vähevõimekad 
isikud, kui nad kasutavad seadet vastutusvõimelise 
isiku järelevalve all ja kui neid on õpetatud seadet 
ohutult kasutama ning nad mõistavad seadme 
kasutamisega seotud ohte.  Lapsed ei tohi 
seadmega mängida. Seadet ei tohi lapsed ilma 
järelevalveta ega juhendamiseta puhastada ega 
hooldada. 

OLULISED OHUTUSJUHISED 

Seade on ette nähtud koduseks kasutamiseks! 
Lugege enne kasutuselevõtmist läbi kogu juhend ja 
säilitage juhendit edaspidiseks. 



 

2. Enne seadme ühendamist vooluvõrku veenduge, 
et toitevoolu andmed seadme tüübisildil on 
vastavuses kasutuskoha elektrivoolu andmetega. 
3. Vältige jahutusainesüsteemi kahjustamist. 

Hoiatus kehtib juhtudel, kui seadme 
jahutusaineringlus on kasutajatele ligipääsetav. 
4. Veenduge, et seade ei oleks puhastamise ajal 

ühendatud vooluvõrku. 
5. Seadme puhastamiseks võib kasutada niisket 

lappi ja klaasipesuainet. Ärge kasutage seadme 
puhastamiseks kangeid pesuaineid ega lahusteid. 
6. Pärast ülessulatamist ja /või kui seade jääb 

pikemaks ajaks kasutamata, puhastage seadme 
sisemus. Liigne jää külmikus mõjutab seadme töö 
tõhusust. 
7. Soovitatav on seadet ühendada elektrikontakti 

otse, mitte kasutades pikendusjuhtmeid. 
8. Jätke seadme ümber tõhusaks 

ventileerumiseks piisavalt vaba ruumi – vähemalt 
10 cm külgedele. Jätke seadme alune ruum nii 
vabaks, kui võimalik. 
9. Ärge säilitage külmikus kuumi toite. 



 

10. Energia säästmiseks jätke seadme ümber 
piisavalt õhuruumi ning ärge hoidke külmiku uksi liiga 
kaua avatuna. 
11. Külmikus ei tohi säilitada lenduvaid aineid, 

näiteks eeter, metanool, kütused vms - süttimise ja 
plahvatamise oht! 
12. Ärge asetage külmikusse mingeid plahvatus- ega 

põlemisohtlikke aineid. 
13. Sulgege külmiku uksed alati võimalikult kiirelt ja 

kindlalt – külmakao vältimiseks. 
14. Külmikut ei tohi paigaldada kuumust kiirgavate 

esemete ligidusse ega kohta, kus sageli pikaajaliselt 
paistab päike. 
15. Seadet ei tohi kasutada õues ega kohas, kus see 

võib märjaks saada / sademete kätte jääda. 
16. Külmik peab asetsema lamedal ja kindlal 

aluspinnal. 
17. Külmiku ühendamiseks kasutatav elektrikontakt 

peab olema igal ajal kergesti ligipääsetav. 
18. Külmiku peale ei tohi asetada raskeid esemeid. 

Külmikut ei tohi teha märjaks. 
19. Vältimaks elektrilöögiohtu, ärge kunagi 

puudutage vooluvõrku ühendatud seadmeid märgade 
kätega ega siis, kui seisate paljajalu märjal pinnal. 



 

20. Seadet ei tohi kasutada õues ega niisketes 
ruumides. 
21. Seadet ei tohi ühest kohast teise tõsta siis, kui 

see on täidetud.  
22. Seade tuleb ühendada maanduspistikusse. 
23. Seadet tõstes vältige toitejuhtme kahjustamist. 
24. Hoidke seadme voolujuhet kokku puutumast 

kuumade pindadega ja kahjustumast muul moel. 
25. Seadet ei tohi omakäeliselt parandada ega ise 

välja vahetada selle varuosi. Mistahes rikke korral 
pöörduge tootja poolt volitatud hooldusettevõttesse. 
26. Õpetage lastele, et seadmega mängida ei tohi. 
27. Kui voolujuhe on kahjustatud, tuleb lasta see välja 

vahetada volitatud remondiettevõttes, vältimaks 
ohuolukorra tekkimist. 
28. Soovitatav on toitejuhet aeg-ajalt kahjustuste 

suhtes kontrollida. Kahjustuse ilmnemisel seadet edasi 
kasutada ei tohi. 



 

29. Seadme pistik on varustatud maandusklemmiga. 
Ühendage pistik vaid maandatud pistikupesasse. 
30. Seade pole ette nähtud kasutamiseks välise 

taimeri või eraldi kaugjuhtimissüsteemi kaudu. 
31. HOIATUS: Seadme tuulutusavad peavad alati olema 

vabad takistustest või mustusest. 
32. HOIATUS: Külmiku jahutusaine ringluse 

komponente ei tohi vigastada. 
33. HOIATUS: Ärge kasutage seadme ülessulatamisel 

mingeid mehaanilisi ega muid vahendeid, peale tootja 
poolt soovitatute. 
34. HOIATUS: Seadme kambrites ei tohi kasutada 

mingisuguseid elektriseadmeid, välja arvatud sellist 
tüüpi, mida tootja on selleks soovitanud. 
35. HOIATUS: Külmikut paigutades kindlustage, et 

toitejuhe ei saaks mehaaniliselt vigastada ega jääks 
külmiku alla pigistusse. 
36. HOIATUS: Külmikut ei tohi vooluvõrku ühendada 

mitmikpistikupesa ega mingi portatiivse toiteallika 
kaudu. 
37. Külmikut täita ja külmikust midagi võtta tohivad 

ka väikelapsed, kui nende vanem või hooldaja neid selles 
abistab. 



 

38. Toiduainete riknemise vältimiseks tuleb järgida 
neid juhiseid: 
– Ukse avamine liiga kauaks võib oluliselt tõsta 

külmiku sisetemperatuuri. 
– Puhastage sageli neid pindu, mis külmikus 

toiduainetega kokku puutuvad. 
– Säilitage toorest liha ja kala vaid pakitud kujul, et 

need ei puutuks kokku teiste toiduainetega ega tekiks 
toiduainete ristsaastumist. 
– Kahe tärni sügavkülmikuosas saab säilitada 

külmutatud toite, teha jäätist või jääkuubikuid. 
– Ühe, kahe või kolme tärniga sügavkülmikud ei ole 

ette nähtud värskete toiduainete külmutamiseks. 
– Kui külmik jääb kauaks ajaks kasutamata seisma, 

tuleb see välja lülitada, täielikult tühjendada, 
sulatada puhastada ja jätta külmiku uks avatuks, et 
vältida hallituse teket külmikus. 
39. Külmiku ja selle taga asuva seina vahele tuleb 

jätta vähemalt 100 mm vaba ruumi. 
40. Ärge säilitage seadmes mingeid plahvatavaid 

aineid ega aerosoolpakendeid. 
 

Sobiv toiduainete jaoks 
Külmiku LED-sisevalgustit tohib vahetada vaid 
volitatud remondiettevõtte spetsialist. 



 

39. Külmik ei ole ette nähtud mööblisse 
integreerimiseks, vaid kasutamiseks ainult 
vabaltseisva seadmena. 
40. Toidu säilitamise aeg külmutatud toitude kohta 

sügavkülmikus. Need säilitusajad erinevad olenevalt 
toiduaine tüübist. Külmutatavat toitu saab säilitada 
ajavahemikus 1 kuud kuni aasta (temperatuur peab 
olema mitte soojem kui - 18°C). 

 
Toiduaine Säilitusaeg 
Peekon, vormitoidud, piim 1 kuu 
Leib, jäätis, vorstid, pirukad, eeltöödeldud 
koorikloomad, rasvane kala 

2 kuud 

Väherasvane kala, koorikloomad, pizza, 
skoonid ja muffinid. 

3 kuud 

Sink, koogid, küpsised, veise- ja 
lambakarbonaad, linnuliha 

4 kuud 

Või, blanšeeritud köögivili, terve muna, 
keedetud vähk, hakkliha / sealiha (toores) 

6 kuud 

Kuivatatud / siirupis puuvili, munavalge, 
toores veiseliha, terve kana, toores 
lambaliha, puuviljakook 

12 kuud 

 
41. Kui külmutataval toiduainel on märgistus „parim 
enne“ kuupäevaga, tuleb toiduaine külmutada enne 
selle kuupäeva saabumist. 
42. Ülessulanud toite uuesti külmutada ei tohi. 



 

Selline toit tuleb võimalusel kohe ära tarvitada. 
Toidu riknemise vältimiseks bakterite leviku tõttu: 
 Säilitage loomsed ja taimsed tooted eraldi 

Pakendites sügavkülmiku eri osades. 
 See kehtib ka eri liiki lihatoodete kohta. 
 Kui toiduained peavad ruumipuudusel 

Ligistikku paiknema, pakkige need eraldi kilesse. 
 Puu- ja köögivilju ei tohi lahtisena säilitada 

lihatoodetega koos. 
 

Toiduaine Säilitusaeg 
Või  90 päeva 
Kõva juust 110 päeva 
Piim  7 päeva 
Külmad lihatooted  9 päeva 
Liha  7 päeva 
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Jahutusaine 
 

Ettevaatust: tuleoht 
Süttivaid aineid puudutav hoiatus 

Seadmele asukohta valides kindlustage, et 
seadme juhe ei jääks millegi alla kinni ega saaks 
kahjustada. 
HOIATUS: Külmikut ei tohi vooluvõrku ühendada 
mitmikpistikupesa ega mingi portatiivse toiteallika 
kaudu. 
Seadme jahutusainena on kasutusel isobutaan (R 
600a), mis on looduslik, aga süttiv gaas. 
Seadet transportides ja paigaldades tuleb vältida 
jahutusaineringluse komponentide kahjustamist. 
Seadmesse tekkivat jääd ei tohi eemaldada teravate 
esemetega. 
Ärge kasutage seadme sisemuses mingit elektrilist 
seadet. 
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KASUTAMINE 
SEADME IDENTIFIKATSIOON 
Külmiku tüübisilt on leitav seadme sisemusest, köögiviljasahtli tagant. 

 
Karakteristikud 
Olulisim omadus: 
jahekambri automaatne sulatamine. Sulamisvesi juhitakse kompressori peal asuvasse 
paaki, kus see aurustub kompressori tekitatud soojuse mõjul. 

 

Elektriühendus 
Kontrollige, et kasutatava vooluvõrgu andmed oleks vastavuses seadme tüübisildil 
olevate andmetega (tüübisilt asub külmikus köögiviljakasti taga). 
Kui pistikupesal puudub maandus või kui seadme pistik ja pistikupesa ei sobi 
omavahel kokku, pöörduge elektrispetsialisti poole. 
Vältimaks ülekuumenemist ja tuleohtu, ärge kasutage seadme ühendamiseks vooluvõrguga 
mingeid adaptreid ega pikendusjuhtmeid. 
Kui seadme toitejuhe on pistikuta, tuleb elektriühendus lasta teostada 
elektrispetsialistil, kes ühendab seadme vooluvõrku sobiva paigaldise abil. Sellisel 
juhul peab paigaldis olema varustatud ühepolaarse katkestuslülitiga, mille kontaktide 
vahe ei või olla vähem kui 3 mm. 

 
TEHNILINE ABI 
Enne, kui pöördute tehnilise murega volitatud remondiettevõtte poole, kontrollige 
üle mõned aspektid. Kui külmik ei jahuta üldse, tuleks kontrollida, kas pistik on 
ühendatud pistikupessa ja kas termostaat on reguleeritud jahutusele (mitte asendis 
0). Kui külmik tekitab liigset müra, tuleks kontrollida külmiku loodisolekut ning et see 
ei puudutaks seina / et klaasist esemed poleks külmikus omavahel kokkupuutes. Kui 
külmiku jahutus on ebapiisav, võib asi olla selles, et külmik on liiga täis, uks ei sulgu 
korralikult või on kondensaator kaetud paksu tolmuga. 
Kui külmiku alumises osas on vett, võib sulamisvee äravoolukanal olla ummistunud ja 
tuleks puhastada. 
Külmiku õige paigaldamine asukohas on täiel määral kasutaja vastutusel. Tootja ja 
edasimüüja pole vastutavad mistahes kahjude eest, mis tulenevad valesti 
paigaldamisest ja/või paigaldamisest puuduva/valesti teostatud maandusega 
elektriühendusest, mis pole riiklike normidega kooskõlas. 
Seadme kasutusea lõppedes, kui seadmes on kasutusel jahutusaine isobutaan R600a 
ja süttiv gaas isolatsioonimaterjali sisemuses, tuleb seade käitlemisele toimetada 
ohutult. Käitlemist puudutavat teavet saab küsida kohalikult omavalitsuselt või 
käitlemisasutuselt. 
Hoiatus! Külmiku jahutusainesüsteemi komponente ei tohi vigastada.
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OSAD JA KIRJELDUS 

1 
 

 
2 

 
 

3 
 
 
 

4 
 

5 
 
 
 
 

 
6 
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1. Külmiku pealmine osa 
2. Termostaat 
3. Jahekapi klaasriiulid 
4. Köögiviljakasti kate 
5. Köögiviljakast 

6. Sahtlid 
7. Reguleeritavad jalad 
8. Munaalus 
9. Riiulid 

Joonis ja riiulite arv joonisel ei pruugi vastata tegelikule seadmele. Tootja jätab endale õiguse 
muudatusteks tooteandmetes ja juhendis. 
PAIGALDUSJUHISED 
1.  Kindlustage, et seade oleks transportimisel püstises asendis. Seadet ei tohi transpordil kallutada 

rohkem kui 45 –kraadise nurga alla. Kondensaatorit, ust ja uksekäepidet ei tohi mehaaniliselt suure 
jõuga mõjutada - seadme kahjustumise oht! 

 
2. Jätke külmiku ümber piisavalt ruumi õhu ringlemiseks. Jätke külmiku külgedele ja taha 10 cm ruumi, 

et külmiku tekitatav soojus saaks hajuda. Jätke külmiku peale 30 cm vaba ruumi. 
 

3. Paigutage külmik kohta, kus see ei asu otseses päikesepaistes ega kuumust kiirgavate seadmete / 
küttekollete ligiduses. Otsene päikesepaiste võib kahjustada seadme pealispinda. 

   jahekamber 
 

8 

9 

sügavkülmik 
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Kuumus võib suurendada külmiku elektritarbimist. Äärmuslikult külm keskkond võib samuti 
tekitada häireid seadme töös. Vältige seadme paigutamist niiskesse ruumi. Liigne niiskus õhus 
toob kaasa jää kogunemise aurustisse. 

 
4. Seadmega võib kaasas olla kaks plastikust separaatorit (samas kotis, kus asub kasutusjuhend). Nende 

plastikust detailide paigaldamise järel pole seadet võimalik lükata liiga seina ligidale, seega tagatakse 
piisava õhuruumi olemasolu seadme taga. Sisestage separaatorite otsad külmiku taga olevatesse 
avadesse ja keerake kinni. 

 
 

 

Paigutage seade tagaküljega seina poole ja jätke külmiku ja seina vahele piisav õhuruum. 
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Lugege enne seadme kasutuselevõttu läbi kogu juhend. 
- Seade on mõeldud ainult koduses majapidamises, siseruumides kasutamiseks. 
- Seade ei ole ette nähtud kasutamiseks lastele või vähevõimekatele isikutele, välja arvatud juhul, 
kui neid seadme kasutamises juhendatakse vastutusvõimelise isiku poolt ja kui nad mõistavad 
seadme kasutamisega seotud ohtusid. 
- Õpetage lastele, et seadmega mängida ei tohi. 
- Hoiatus! Hoidke seadme tuulutusavad alati vabad. 
- Hoiatus! Külmiku jahutusainesüsteemi komponente ei tohi vigastada. 
- Hoiatus! Ärge kasutage seadme ülessulatamisel mingeid mehaanilisi ega muid vahendeid, peale 
tootja poolt soovitatute. 
- Hoiatus! Seadme kambrites ei tohi kasutada mingisuguseid elektriseadmeid, välja arvatud sellist 
tüüpi, mida tootja on selleks soovitanud. 
- Enne, kui seade selle kasutusaja lõpul saadetakse käitlemisele, tuleks eemaldada külmiku uks ja 
jätta riiulid sisse, et keegi ei saaks külmikusse ronida ja sinna lõksu jääda. 
- Ärge lubage väikelastel kunagi seadmega tegeleda ega selle sisse ronida. 
- Ärge puhastage seadme ühtegi osa süttivate vedelikega. Nende vedelike aurud on tuleohtlikud ja 
võivad tekitada plahvatuse. 
- Ärge säilitage süttivate /lenduvate vedelike või gaaside anumaid külmikus ega selle ligiduses. 
Aurudest võib tekkida tule- või plahvatusoht. 
- Ärge paigaldage seadet ebapiisavalt ventileeritud ega äärmuslike temperatuuridega, näiteks alla 
10 ° C või üle 30 ° C ruumidesse. 
Jahekapiosa 
Siin hoitakse toiduaineid, mis säilivad jahedana kauem. 
Piim, jogurt, puuviljamahlad, kõvad juustud jne. Salatikastmete avatud purgid ja pudelid, 
moosid. Rasvained – või, margariin, väherasvased määrded, praetud toidud ja liha. Munad. 

 
Külmim ala: 1 ° C kuni 5 ° C 
Siia paigutatakse jahedaimat säilitusala vajavad toiduained. Selleks võib olla iga 
mittekülmutatud toiduaine, mille parim enne kuupäev on seotud säilitustemperatuuriga alla 
+4° C. 
• Toored ja küpsetamata toiduained tuleb alati pakkida. 
• Eelkuumutatud toidud, nt. valmistoidud ja liha sisaldavad küpsetised. 
Pehmed juustud. 
• Eelküpsetatud liha ja sink. 
• Valmissalatid (valmislõigutud toor- jm salatid, pestud rohelised lehtköögiviljad, 
riisisalatid – kartulisalatid vms). 
• Magustoidud, nt kohupiimakreem, kodustehtud toidud ja toiduülejäägid ja koogid. 
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Köögiviljakast 
See on niiskeim koht külmikus. 
Köögivili, puuvili, lehtköögivili, tomatid, redised jms. SOOVITAME, ET TOOTED OLEKS KA 
KÖÖGIVILJAKASTIS ERALDI PAKENDITES. 

 
TÄHELEPANU! 
PAKKIGE JA SÄILITAGE TOOREID LIHA-, KANA- JA KALATOOTEID JAHEKAPIS KÕIGE ALUMISEL 
RIIULIL. SELLISEL MOEL VÄLDITAKSE RISTSAASTUMIST TEISTE TOIDUAINETEGA. ÄRGE SÄILITAGE 
KÜLMIKUS GAASE EGA SÜTTIVAID VEDELIKKE. 

 
Sügavkülmik 
Sügavkülmiku ülemine sahtel 
Külmutatud toiduainete säilitamiseks – näiteks jää. 

 
Keskmine ja alumine sügavkülmasahtel 
Värske liha ja kala säilitamine, muud toiduained, väikeste portsjonitena. 

 
Pange tähele! 
Rohkema ruumi ärakasutamiseks võib sügavkülmikust ka sahtlid välja võtta. 
Sügavkülmiku säilitamismaht on arvestatud selle järgi, kui kambrist on eemaldatud jääkuubikualus, 
jääsahtel ning ülemine ja keskmine sügavkülmasahtel. 

 
Toiduainete pakendid 
Pakendage külmutatavad toiduained vastavalt kasutamise kogustele eraldi. 
Köögivilju ei tohiks külmutada üle 1 kg pakenditena, lihatüki kaal ei tohiks ületada 2,5 kg. 
Väikesed kogused külmuvad rutem ja säilitavad head omadused kauem. 
Oluline, et pakendid oleks õhukindlalt kinni. Muul juhul võivad toiduained kaotada maitse või kuivada. 
Pakkige toiduaine kilesse, pigistage välja liigne õhk ja sulgege pakend. 

 
Sobivad pakendid: 
Kilekotid, toidukile, alumiiniumfoolium, sügavkülmakarbid. Neid pakendeid saab osta enamikust 
toidukauplustest, majatarvete osakonnast. 

 
Mittesobivad pakendid: 
Pakkepaber, prügikotid või sellised kilekotid, mida on juba kasutatud. 

 
Sobivad sulgemisvahendid: 
Kummipael, plastikust klambrid, nöörid või sügavkülmakoti liugsulgurid. 
Võib kasutada vaakumpakendamismeetodit / pakendi kokkusulatamist vaakumpakendaja abil. 
Sügavkülma asetatava toiduaine pakend tuleks varustada sildiga, millele on märgitud 
toiduaine ja selle külmutamise kuupäev. 
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Ettevaatusabinõud: 

1. Ühendage seade vaid õigesti paigaldatud ja maandatud pistikusse. Kunagi ei tohi 
eemaldada ei pistiku ega pistikupesa maandusklemmi. 
Mistahes küsimusega elektriühenduse kohta tuleks pöörduda elektripaigalduse spetsialisti 
poole. HOIATUS: Kui seadet ei maandata või maandus on teostatud valesti, tekib oht 
elektrilöögi saamiseks. 

 
2. Ühendamiseks kasutatav pistikupesa peab olema maandatud. Ärge ühendage 

seadet elektrikontakti ilma maanduseta. 

 
3. Külmikule ei tohi sattuda vett – seadmerikke ja elektrilöögi oht! 

 
4. Ärge säilitage süttivate /lenduvate vedelike või gaaside anumaid külmikus ega selle ligiduses. 

Aurudest võib tekkida tule- või plahvatusoht. 
 

 
Kasutamine 

1. Laske külmikul lõplikus asukohas seista kahe tunni vältel enne, kui külmiku elektrikontakti 
ühendate. See väldib rikkeohtu, tulenevalt jahutusaine asukoha muutumisest külmiku 
transpordil. Laske külmikul pärast elektrikontakti ühendamist jaheneda 2-3 tunni vältel 
enne, kui panete toiduaineid külmikusse. 
Hoiatus! Paigaldage külmik vastavalt kasutusjuhendi juhistele. 

2. Termostaadi kasutamine: 
Külmiku sisetemperatuuri saab reguleerida, keerates termostaadinuppu. Termostaadi 
asendid on seadistatavad vahemikus 0 (välja lülitatud) kuni 7 (kõige külmem). 
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Tavakasutuse temperatuuritase on 5. 
3. Ärge täitke külmikut liigselt. Ärge avage külmiku ust liiga sagedasti, et vältida elektrikulu. 

 

Sulatamine: 
Et külmik laitmatult töötaks, tuleks seda vähemalt kord aastas üles sulatada või siis, kui 
härmatise kiht sügavkülmikus ületab juba 10 mm. 
Jääd võib eemaldada ka plastikust spaatli või muu mitteterava esemega. 
Ärge eemaldage jääd metallist eseme ega elektrilise seadme abil. 

 
Hoiatus: 

- Sulatamisel ärge eemaldage jääd teravate ega metallist esemetega. 
Muul juhul võib aurusti saada kahjustusi. 
- Ärge ühendage külmikut vooluvõrku enne, kui 15 minuti möödumisel lahtiühendamisest. 
Sulatamine 
Valige sulatamiseks aeg, mil külmik pole liialt täis. Võtke välja toit, paigutage mujale külmikusse 
või jahedasse kohta, kaitstuna ülessulamise eest. Seadistage termostaat väljalülitatud 
asendisse (0), eemaldage pistik elektrikontaktist ja avage külmiku uksed. Kui jää on sulanud, 
tuleb vesi eemaldada ja kuivatada külmiku sisemus ja seinad. 
Oodake enne külmiku uut ühendamist elektrikontakti 15 minutit. Seejärel võite külmiku ühendada 
elektrikontakti ja seadistada termostaadi soovitud seadistusele. 

 
HOOLDUS JA PUHASTAMINE  

 
1. Külmiku puhastamine: 
- Eemaldage seade vooluvõrgust. 
- Peske külmiku sisemus soojas soodalahuses niisutatud lapiga. Lahuse tegemiseks lisage 
supilusikatäis söögisoodat liitrisse vette. 
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2. Peske riiulid ja uksetaskud nõudepesuaine ja veega. Seadme välispinda võib pesta lahja 
nõudepesuainelahusega niisutatud lapi abil. 

 
3. Ärge kasutage seadme puhastamiseks happeid, lahusteid, kütuseid ega muid sarnaseid 
tooteid, mis võivad kahjustada seadme värvi ja plastikust osi. 

 

 
 

 
UKSE AVANEMISSUUNA MUUTMINE 

 

Ukse saab panna avanema teiselt poolt. 
 

1. Keerake lahti pealmise plaadi taga ääres 
asuvad kaks kruvi, eemaldage pealisplaat, 
keerake lahti kuus kandilist mutrit 
uksehingelt paremal pool. 

Eemaldage 
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2. Tõstke ust ülespoole, et seda keskel asuva 
hinge teljelt eemaldada. Eemaldage uks ja 
asetage ettevaatlikult pehmele aluspinnale. 

 
 

Tõstke üles 

3. Eemaldage kruvikeeraja abil keskmine 
uksehing. Tõstke ust ülespoole, et see 
alumise hinge teljelt eemaldada. 
Eemaldage uks ja asetage ettevaatlikult 
pehmele aluspinnale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Monteerige lahti Tõstke üles 

4. Vahetage alumise hinge ja reguleeritava 
jala asukoht, paigaldades need vasakule 
poole. 

 

 

Vahetage 
5. Eemaldage hinge telg, mis asetseb 

sügavkülmiku ja jahekambri uste alumistes 
nurkades. Sisestage asendusteljed, mis on 
pakendis kaasas, uste alumistesse 
nurkadesse vastaspoolel. 

Jahekambri uks Sügavkülmiku uks 
 
 
 
 
 
 

 

 

Eemaldage ja sisestage teljed 
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6. Paigutage jahekapi uks alumisele hingele, 
kindlustades, et hinge telg on külmikuukse all 
asuvasse auku korralikult sisestatud. 
Paigaldage keskmine hing külmiku külge, 
vastaspoolele selle algsest asukohast. 

 
 

7. Paigutage sügavkülmiku uks nüüd keskmisele 
hingele, veendudes, et uksehinge telg on 
sisestatud ukse alumises osas olevasse auku. 
Paigaldage tagasi külmiku pealisplaat alates 
eest ja tahapoole ning kinnitage kahe 
kruviga pealisplaadi tagaosas. 

 

 
 
 
 
 

Sisevalgusti pirni vahetus 
 

 
1. Eemaldage seadme juhtme pistik kontaktist.  
2. Vajutage valgusti katte alaosale, eemaldades katte.  
3. Pöörake vana elektripirni vastupäeva ja eemaldage see.  
4. Paigaldage selle asemele uus 10W elektripirn, veenduge pirni õiges asendis.  
5. Pange tagasi lambi kate, see peab klõpsatusega oma kohale kinnituma.  
6. Kui olete pirni vahetanud, ühendage seade uuesti vooluvõrku. 
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Asukoha valimine 

Paigaldage seade kohta, kus selle ümbritseva keskkonna temperatuur on 
vastavuses seadme tüübisildile kantud kliimaklassi andmetega: 

 
 

Kliimaklass Sümbol      Ümbritseva keskkonna temperatuur 
°C 

Jahe- ja parasvööde SN + 10 … + 32 

Keskmine N/T + 16 … + 32 

Subtroopiline ST + 16 … + 38 

Troopiline T + 16 … + 43 

 

 

Asukoht  

 
Seade tuleb paigutada piisavasse kaugusse kuumust kiirgavatest 
seadmetest, näiteks radiaatorist ja katlast; samuti otsesest päikesepaistest 
jne. 

 
Kliimaklassi tähendus jahutusseadmete puhul: 
- Jahe- ja parasvööde (SN): külmik on ette nähtud kasutamiseks ümbritsevatel 
temperatuuridel vahemikus 10 ° C kuni 32 ° C. 
- Keskmine (N): külmik on ette nähtud kasutamiseks ümbritsevatel 
temperatuuridel vahemikus 16 ° C kuni 32 ° C. 
- Subtroopiline (ST): külmik on ette nähtud kasutamiseks ümbritsevatel 
temperatuuridel vahemikus 16 ° C kuni 38 ° C. 

- Troopiline (T): külmik on ette nähtud kasutamiseks ümbritsevatel 
temperatuuridel vahemikus 16 ° C kuni 43 ° C. 

 
Tärnide tähendus sügavkülmiku andmetes 

 
1- (*), 2- (**) ja 3-tärni (***) sügavkülmik ei ole sobiv värske toidu 
sügavkülmutamiseks. 

2-(**) ja 3-tärni (***) sügavkülmikutes võib säilitada juba eelnevalt külmutatud 
tooteid ning jäätist või teha jäätist ja jääkuubikuid. 
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KAMBER 
TÄRNE 

(*) 
SÄILITUSTEMPE

RATUUR 
SOBIVAD TOIDUAINED SÄILITAMISEKS 

SÜGAVKÜLMIK (***)* ≤ -18 0C  

 Mereannid (kala, krevetid,  
Koorikloomad, mageveekala- ja 
lihatooted 

 Soovituslikud säilitusajad 3 kuud 
 

 Sobiv värske toidu 
sügavkülmutamiseks. 

SÜGAVKÜLMIK *** ≤ -18 0C 

 Mereannid (kala, krevetid, 
koorikloomad, mageveekala- ja 
lihatooted 

 Soovituslikud säilitusajad 3 kuud 
 

 Ei ole sobiv värske toidu 
sügavkülmutamiseks. 

SÜGAVKÜLMIK ** ≤ -12 0C 

 Mereannid (kala, krevetid, 
koorikloomad, mageveekala- ja 
lihatooted 

 Soovituslikud säilitusajad 2 kuud 
 

 Ei ole sobiv värske toidu 
sügavkülmutamiseks. 

SÜGAVKÜLMIK * ≤ -6 0C 

 Mereannid (kala, krevetid, 
koorikloomad, mageveekala- ja 
lihatooted 

 Soovituslikud säilitusajad 1 kuu 
 

 Ei ole sobiv värske toidu 
sügavkülmutamiseks. 

0* - KAMBER - -6 0C - 0 0C 

 Sobiv värskete lihatoodete jaoks (sea- 
ja veiseliha, kana jne) ja töödeldud 
tooted.  
Tuleb töödelda ja toiduks tarvitada 
samal päeval või järgneva 3 päeva 
jooksul (säilitusaeg maksimaalselt 3 
päeva). 

 
 Ei ole sobiv toidu külmutamiseks ega 
külmutatud toodete säilitamiseks.  
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Veaotsingu juhised 

 
1. Külmik ei tööta, tuli ei põle. 
- Seade pole ühendatud vooluvõrku 
- Termostaadilüliti on (0) asendis. 
2. Külmik ei ole piisavalt jahe: 
- Temperatuur on valesti reguleeritud. 
- Väliskeskkond on väga soe. 
- Ust on liiga sageli avatud ja liiga kauaks lahti jäetud / pole korralikult suletud. 
- Uksetihend ei sulge ust õigesti. 
- Seade paikneb liiga ligidal ümbritsevatele seintele. 

 
3. Külmik teeb liigset müra. 
- Jahutusaine ringlemine süsteemis tekitab helisid, mis on tavaline. 
- Iga tsükli lõppedes võib külmiku süsteemist kostuda kurisevat heli, mida tekitab 

jahutusaine liikumine. 
- Külmiku siseseinte kokkutõmbumine ja paisumine võib tekitada naksatusi või prõksumist. 
- Seade pole loodis. 

 
MÄRKUS: 
Ärge paigutage seadet niiskesse ruumi. Liigne niiskus õhus toob kaasa jää kogunemise aurustisse. 
Kui ümbritseva keskkonna õhuniiskus on kõrge, võib külmiku pinnale tekkida kondensvesi. See ei 
ole rikke ilming. Pühkige pind kuivaks.  
Kui külmiku töös esineb häireid vaatamata kõige eelpooltoodu kontrollimisele ja 
korrigeerimisele, võtke ühendust seadme hooldus- ja remondiettevõttega. 

 
Hoidke alati alles toote ostutšekk või arve juhuks, kui peaks tekkima garantiijuhtum. Mistahes 
küsimusega seadme kohta pöörduge seadme edasimüüja poole. 

 
KÄITLEMINE 

 
 

Tootel olev sümbol teavitab, et seda toodet tuleb käidelda EL direktiivi 2012/19 - (4. 
jaanuarist 2012) elektri- ja elektroonikaseadmete käitlemisest (WEEE) - nõuete 
kohaselt. 
Elektriseadmetes sisalduvad kahjulikud ained võivad avaldada negatiivset mõju keskkonnale ja 
loodusesse sattumise järgselt ka inimtervisele. 
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ENERGIA SÄÄSTMINE 
 

Paigaldage seade keskmise temperatuuriga, kuiva ja ventileeritud ruumi. 

Ärge jätke seadet otsese päikese kätte, ärge paigutage seadet kuumust kiirgavate 
seadmete ligidusse. Külmiku tuulutusavausi ei tohi kinni katta. Enne külmikusse 
paigutamist tuleb soojal toidul lasta korralikult ära jahtuda. 
Kui sulatate toiduaineid üles, paigutage need sulama jahekambrisse. 

Külmutatud toidu madalad temperatuurid aitavad jahekambris jaheduse 
säilitamisele kaasa. 

Sulatage külmik, kui sügavkülmikusse on tekkinud härmatise kiht. Jääkiht võib 
takistada külma ülekandumist toiduainetele ja lisada energiatarbivust. 

Külmiku uksi ei tohi jätta liiga kauaks lahti. 

Kui külmikut liiga kauaks ei avata, tekib sellesse ka vähem jääd.  
Toitu külmutades või külmutatud toidu säilitamisel paigutage see kõige ülemisse 
sügavkülmkambri osasse. 

 

ENERGIAMÄRGISTUSE ANDMED: 2019/2016 / EU 

Tooteinfo leht vastavalt EL määrusele nr. 2019/2016. 
Jahutusseadmete energiatähised on leitavad energiasildil oleval 
veebilingil või ruutkoodi kaudu. 

SCCB160S - URL: https://eprel.ec.europa.eu/qr/511999 

SCCB160W - URL: https://eprel.ec.europa.eu/qr/512003 

Energiamärgistuse erinevused 1060/2010 EU ja uue 
energiamärgistuse 2019/2016 EU vahel. 
Hetkel kehtiv energiamärgis 1060/2010 EU kasutab süsteemi A+,  
++ /D, kaotab kehtivuse. Energiamärkide keeruline süsteem paljude 
plussidega ei teeni enam eesmärki ning suurem osa tooteist on nagunii 
juba tänapäeval esimesel või teisel kohal. 

Seetõttu on EL üle vaadanud ja optimeerinud energiamärgise, 
vastavalt kliendi vajadustele. Uus energiamärgis 2019/2016 EU 
sisaldab lihtsalt energiaklasse vahemikus A kuni G. Klasside tasemed 
uuendatakse regulaarselt. 
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Garantii välistused 
Garantii ei kata toote ja selle osade kulumist ega vara- või isikukahjusid tulenevalt: 
(1) Pinnavärvi kahjustumine / muutumine normaalse kulumise tulemusena; 
(2) Defektid ja amortiseerumine kokkupuutest toiduainete ja vedelikega ning 

korrosioonist või putukate elutegevusest; 
(3) Mistahes väärkasutamine, õnnetus, modifikatsioonid, volitamata koost lahti 

võtmine ja volitamata remont; 
(4) Ebaõige kasutamine / ebaõige hooldus, kasutamine mittevastavuses 

juhendiga, seadme ühendamine valede näitajatega vooluvõrku; 
(5) Mistahes mitteoriginaal-varuosa kasutamine, mida tootja pole tarninud ega heaks 

kiitnud. 
 

Garantii tühistub, kui seadme tüübisilti ja / või seerianumbrit on rikutud / eemaldatud. 
 
 

Toote garantii ja saadaval olevad varuosad 
Kohanduva tootjagarantii tingimustel on klienditeeninduse kasutamine tarbijale 
tasuta. Minimaalne garantiiperiood (tootjagarantii eratarbijale) Euroopa 
majandusruumis on 2 aastat vastavalt asukohariigi garantiitingimuste 
rakendumisele. 

Garantiitingimused ei mõjuta muid õigusi ega reklamatsioone, millele tarbijal on 
õigus vastavalt kohalikule seadusandlusele. Üksikasjalikku teavet garantiiperioodi 
ja –tingimuste kohta tarbija asukohariigis saab küsida klienditeeninduselt ja toote 
edasimüüja käest. 
Originaalvaruosad, mis funktsioneerivad vastavalt ökodisaini direktiivile, on 
soetatavad tootja klienditeeninduse kaudu vähemalt nelja (4) aasta pikkuse 
perioodi vältel alates toote turule tulekust Euroopa majandusruumis. Rohkem 
tehnilist teavet ja varuosade tellimise infot saab alljärgnevalt veebisaidilt: 
https://www.schneiderconsumer.com 
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KÄITLEMINE 

Euroopa direktiivi 2012/19/EU Elektri- ja elektroonikajäätmete 
käitlemisest (WEEE) kohaselt ei tohi koduseadmeid ära visata tavaliste 
sortimata olmejäätmete hulka. Vanu elektriseadmeid käideldakse, et 
optimeerida neis kasutatavate materjalide kasutamist ja taaskäitlemist 
ning vähendada jäätmetest tekkivat halba mõju inimtervisele ja 
keskkonnale. 

Sümbol, mis kujutab läbikriipsutatud pilti ratastel prügikonteinerist, meenutab 
tarbijale, et seade tuleb toimetada eraldi käitlemisele. Tarbija võib täpsema 
jäätmekäitlusalase teabe saamiseks pöörduda kohaliku omavalitsuse või enda 
seadme edasimüüja poole. 
Info seoses vastavusdeklaratsiooni märgistusega 

CE-märgistus osutab, et toode on vastavuses Euroopa Direktiividega 2014/35 
EU madalpingeseadmete kohta, 2014/30/EU elektromagnetilise ühilduvuse 
kohta ja 2011/65 /EU teatud kahjulike ainete kasutamise vähendamise kohta. 
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